
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 05/2006 konaného dne 27.6.2006  
 
Přítomni:  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr.Lubomír Kincl, Ing.Miloš 
Krupica, Ing.Miloš Kotek, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing.arch.Vladislav Růžička, Ing.Drago 
Sukalovský, Vladislav Zejda - členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož, RNDr.Igor Poledňák a  Jiří Koláček. 
 
 
Místostarostka A.Matějíčková zahájila jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno  11 členů ZM, 
později se dostavili   Ing.D.Sukalovský, Ing.M.Kotek a Dr.J.Marek. 
 
Návrhová komise: Ing.arch.V Růžička a V.Zejda 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.R.Hanák a Mgr.L.Kincl 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
V 18:05 se dostavil  Ing.Sukalovský – přítomno 12 členů ZM.. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.6.2006 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Poskytnutí příspěvků z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4. TENZA Real, s.r.o.  
- Dodatek č. l ke “Smlouvě kupní  a Smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného“ 
- Tenza Real, s.r.o. – žádost o finanční příspěvek v souvislosti s výstavbou za  Městským  úřadem 
5. Různé 
- Informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení a Fondu na podporu bytové výstavby 
- Zadání návrhu řešení „Rekonstrukce náměstí Osvobození“  
- Rekonstrukce přechodu na ul.Legionářská - u Elprumu 
- Půjčka SOKOLU Kuřim 
6. Rozpočtové opatření č.6 
 
 
Připomínka k programu: Mgr.Kincl žádá projednat bod 4 a materiál č. 10 (týkající se firmy  TENZA Real) 
současně.  
Změna programu schválena všemi 12 přítomnými členy ZM. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.6.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval  Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Na nesplněných usnesením se postupně pracuje a jejich naplnění závisí často na souhlasných stanoviscích jiných 
institucí.  
K dnešnímu datu je nesplněno 10 usnesení ZM. 
 
Připomínka: 
Ing.Krupica, předseda finančního výboru žádá zrušení usn. č. 1176/2004, které ukládá FV plnit úkoly, které není 
FV schopen v současném složení plnit. Opakovaně žádal členy ZM o doplnění výboru odborníky, kteří budou 
schopni plnit úkoly zadané zastupitelstvem. Dosud však z řad ZM nevzešel návrh na doplnění výboru. 
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Na jednání se dostavil Ing.Kotek v 18:13 hodin – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1073/2006 - ZM ruší usnesení 1176/2004.  
Hlasováno pro 10, zdrželi se 3. 
 
Přijaté usnesení : 1074/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 20.6.2006.  
Hlasováno: pro 13 
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.1. 
Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku obce 
(I.kolo výběrového řízení) 
Vyhlášení II. kola výběrového řízení na majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
místními komunikacemi 
Příl. čís. 2 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání Města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města  Kuřimi dne 7.3.2006 pod číslem usnesení 1023/2006 a na 
základě výsledku výběrového řízení ze dne 29.5.2006, předkládá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi 
zastupitelstvu města ke schválení úplatné nabytí pozemku parc.č. 2488, 2553/2, 2455/3 a 1104/5 vše v k.ú.Kuřim 
z vlastnictví fyzických osob do majetku obce za cenu 59,- Kč/m2 pozemku.  
Všichni vlastníci, kteří pozemek pod komunikací městu nabídli k odprodeji, požadují maximální cenu tj. 59,- 
Kč/m2. Vzhledem k malému počtu žadatelů (4) a  skutečnosti, že všichni žadatelé splnili požadované náležitosti 
a dále s přihlédnutím k objemu finančních prostředků, bude možno všem předloženým nabídkám vyhovět. 
V případě prvního kola výběrového řízení bude realizován odprodej pozemku parc.č. 2455/3 (křižovatka  ul. Na 
vyhlídce x Pod vinohrady) – vlastník Věra Bakalíková,  parc.č.2488 (před RD čp. 454  ul. Pod vinohrady) – 
vlastník Bohumil Šmarda, parc.č. 2553/2 (před RD čp. 620 ul.Vrchlického) – spoluvlastníci  id. ¾ Dundáčková 
Jitka, id. ¼ Dundáček Ivo, parc.č. 1104/5 (před RD čp. 419 ul. Hybešova)  – vlastníci SJM manž. Koláčkovi. 
 S ohledem na skutečnost, že prvého kola výběrového řízení se zúčastnili pouze čtyři vlastníci a 
v rozpočtu schváleném pro letošní rok je uvažováno na výkup pozemků pod místními komunikacemi s částkou 
150.000,- Kč, je zastupitelstvu města předložen návrh na vyhlášení dalšího kola výběrového řízení. 
Předpokládané náklady I. kola výběrového řízení budou činit  max. 25.000,- Kč. 
OMP v současné době (po vyhlášené obnově operátu k.ú.Kuřim) postupně „mapuje“ vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi a tyto hodlá, v případě vyhlášení dalšího kola výběrového řízení, oslovit. 
 
Přijaté usnesení: 1075/2006 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc.č. 
2455/3, 2488, 2553/2 a 1104/5 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví fyzických osob do majetku 
města za cenu 59,-Kč/m2 pozemku. 

Hlasováno: pro 13 
 
 
Přijaté usnesení: 1076/2006 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:  

  a) termín konání výběrového řízení - 14. srpna 2006  
  b) objem finančních prostředků - 125.000,- Kč 
  c) maximální cena za m2 pozemku - 59,- Kč 

d) způsob podání nabídky:  
Nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na 
předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ 
v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP, dv.č. 412 do pondělí 14. 
srpna  2006 do 16:00 hodin. 

Hlasováno: pro 13 
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2.2. 
Majetkoprávní vypořádání pozemků s vlastníky v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi“ 
Příl. čís. 2, 2A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V reakci na jednání ze dne 5.6.2006 svolané starostou Města Kuřimi s investory budovaných staveb a vlastníky 
dosud nevypořádaných pozemků pod stavbami komunikací a retenční nádrže v lokalitě „Díly za sv. Janem 
v Kuřimi“, předložili dne 9.6.2006 někteří z vlastníků nabídku  na úplatný převod níže uvedených pozemků do 
majetku města.  
Majetkově nevypořádány nadále zůstávají pozemky parc.č. 2642/199, 2642/180, 2642/171, 2642/13 vše 
v k.ú.Kuřim (LV 3380) – spoluvlastnictví každý id. 1/3 Ing.Meister, Ing.Pernica, Ing.Havlíček. V případě 
pozemku parc.č. 2642/199 se jedná o část komunikace ul. Dušínova, parc.č. 2642/180 – část ul. Metelkova, 
2642/171 část ulice Hojerova, parc.č. 2642/13 část pozemku pod retenční nádrží. V případě výše uvedených 
pozemků nedošlo mezi spoluvlastníky k dohodě o ceně za odprodávané pozemky. 
Dále zůstává nevypořádaná horní část ulice Dlouhé (od ul. Foglarova) – spoluvlastníci – SJM manž.Kučerovští, 
manž.Zavřelovi – každý id. ½. 
 

A) z majetku Moravské stavební-INVEST, a.s. (LV č. 100) budou do majetku města převedeny 
následující pozemky : 

parc.č. 2642/324 o výměře 1488 m2 - část pozemku pod retenční nádrží 
parc.č. 2642/696 o výměře 1254 m2 – horní část ulice Dlouhá 
parc.č. 2642/697 o výměře 1112 m2 – část ulice Tleskačova  
parc.č. 2642/698 o výměře 1013 m2 – část ulice Červenáčkova 
za celkovou kupní cenu 100,- Kč. 

Předmětem převodu nejsou koncové pozemky uvedených ulic a hraniční pozemek mezi lokalitou Moravské 
stavební-INVEST, a.s. a investora p.Kučerovského – parc.č. 2642/709, 2642/708, 2642/707 a 2642/986. Na 
těchto pozemcích nejsou vedeny inž. sítě a Moravská stavební-INVEST. a. s. si tyto pozemky prozatím 
ponechává ve svém vlastnictví, neboť  je považuje za důležité pro další případný rozvoj lokality. 
 
 B)  z majetku Ing.Oldřicha Štarhy (LV 1681) bude do majetku města převeden pozemek: 
       parc.č. 2642/323 o výměře 334 m2 – část pozemku pod retenční nádrží  

za kupním cenu 100,- Kč. 
 
 C) z majetku Ing.Vladimíra Meistera (LV 3383) bude do majetku města převeden pozemek:  
      parc.č. 2642/172 o výměře 3 m2 – část pozemku pod retenční nádrží 
                   za kupní cenu 100,- Kč. 
 

D) z majetku Ing.Pavla Strnada (LV 3381) budou do majetku  města převedeny pozemky: 
parc.č. 2642/163 o výměře 154 m2 – část ulice Dlouhá 
parc.č. 2642/745 o výměře 118 m2 – část ulice Dlouhá 
za celkovou kupní cenu 100,- Kč. 
 

E) z majetku Ing.Lubomíra Malíka (LV 3382) bude do majetku města převeden pozemek : 
parc.č. 2642/165 o výměře 436 m2 – část ulice Dlouhá  
za kupní cenu 100,- Kč. 

 
O usneseních 1077 – 1081/2006 hlasováno současně - pro 12, zdržel se 1. 
 
Přijaté usnesení: 1077/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/324 o výměře 1488 m2, 

parc.č. 2642/696 o výměře 1254 m2, parc.č. 2642/697 o výměře 1112 m2,  parc.č. 2642/698 o 
výměře 1013 m2 vše v k.ú.Kuřim z vlastnictví Moravské stavební-INVEST, a.s. se sídlem 
Koliště čp. 1912, 602 00 Brno do majetku Města Kuřimi za celkovou kupní cenu 100,- Kč 
s tím, že náklady spojené s prodejem a uzavřením kupní smlouvy hradí prodávající. 

 
Přijaté usnesení: 1078/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/323 o výměře 334 m2 

z výlučného vlastnictví Ing. Oldřicha Štarhy, Tyršova 970, 664 34 Kuřim do majetku Města 
Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem a uzavřením kupní 
smlouvy hradí prodávající. 
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Přijaté usnesení: 1079/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/172 o výměře 3 m2 
z výlučného vlastnictví  Ing. Vladimíra Meistera, Foglarova 1434, 664 34 Kuřim do majetku 
Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem a uzavřením 
kupní smlouvy hradí prodávající. 

 
Přijaté usnesení: 1080/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/163 o výměře 154 m2, 

poz.parc.č. 2642/745 o výměře 118 m2 z výlučného vlastnictví Ing. Pavla Strnada, 
Dr.Kolaříka 11, č.p. 3202, 760 01 Zlín do majetku Města Kuřimi za celkovou kupní cenu 
100,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem a uzavřením kupní smlouvy hradí prodávající. 

 
Přijaté usnesení: 1081/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č.2642/165 o výměře 436 m2 

z výlučného vlastnictví  Ing. Lubomíra Malíka, Mojmírova č.p. 789, 686 01 Uherské Hradiště  
do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč s tím, že náklady spojené s prodejem a 
uzavřením kupní smlouvy hradí prodávající. 

 
 
 
2.3. 
SONJA spol. s r.o. se sídlem Údolní 5, Brno – nabídka bezúplatného převodu (dar) 
pozemku pod komunikací do majetku města 
Příl. čís. 2, 2B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Kontrolou vlastnictví pozemků pod komunikacemi na k.ú.Kuřim (po dokončené obnově operátu) bylo OMP 
zjištěno, že pozemek parc.č. 3398/3 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost.komunikace o výměře 755 m2 zapsaný na LV 
číslo 823 pro obec a k.ú.Kuřim – vlastník SONJA spol. s r.o., je součástí příjezdové komunikace na Podlesí - 
odbočka ze st.silnice I/43. O této skutečnosti byl vyrozuměn jednatel společnosti pan Josef Vozdecký, který 
předmětný pozemek nabízí k bezúplatnému převodu do majetku města. 
 
Připomínky: 
V.Zejda:  navrhuje prodej  za 100,- Kč. 
Dr.Holman: doporučuje bezúplatný převod. 
 
Přijaté usnesení: 1082/2006 - ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc. č. 3398/3 k.ú. Kuřim – 

ost. plocha, ost. komunikace o výměře 755 m2 z vlastnictví SONJA spol. s r.o., se sídlem 
Údolní 5, Brno do majetku Města Kuřimi s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí 
nabyvatel. 

Hlasováno: pro 13 
 
 
 
2.4. 
Danuše Barboráková, Kuřim, Jungmannova 968 – žádost o prominutí poplatku z 
prodlení  
Příl. čís. 3 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Z důvodů neplacení nájemného a služeb s nájmem spojených rozhodl Okresní soud Brno – venkov rozsudkem 
č.12 C 959/2000-22 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 906/3 v domě č.p. 906 na ul. Jungmannova v Kuřimi 
a dne 22.3.2005 pí. Barboráková byt vyklidila. 
Do června 2002 byl byt ve správě u MSBK s.r.o. a od července 2002 je byt ve správě Ivana Augustina-
INVESTSERVIS. 
Na základě výkonu rozhodnutí požádalo Město Kuřim o splácení dluhu (za období od února 1998 do července 
2001) Českou správu soc. zabezpečení. V dubnu 2006 byl dluh zaplacen (dlužné nájemné a zálohy za služby 
14.080,- Kč a poplatek z prodlení 51.047,- Kč) včetně poplatku z prodlení ve výši 51.047,-Kč.  
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Nyní pí. Barboráková dluží: 
MSBK s.r.o.  
Dlužné nájemné a zálohy za služby 8/2001 – 6/2002               12.926,- Kč 
Vyúčtování služeb 2001,2002        820,- Kč 
Poplatek z prodlení za 8-12/2001 (k 31.12.2005)              22.379,- Kč 
Úrok z prodlení za 1-6/2002 (k 31.12.2005)    1.678,- Kč 
Součet                   37.803,- Kč 
 
Ivan Augustin INVESTSERVIS  
Dlužné nájemné a zálohy za služby 7/2002 -  3/2005   47.788,- Kč 
Úrok z prodlení za 7/2002-3/2005 (k 31.12.2005)     2.648,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet                       50.436,- Kč 
 
Celkem tedy pí. Barboráková dluží 88.239,- Kč. 
Jmenovaná se zavázala k podepsání exekutorského zápisu, na základě kterého Město Kuřim prostřednictvím 
exekutora požádá Českou správu soc. zabezpečení o srážení výše uvedeného dluhu. Dále pí. Barboráková žádá o 
prominutí poplatku z prodlení. 
Pí. Barboráková žije společně s pí. Milotou Krejčí v pronajaté chatě od Města Kuřim a její chování je vstřícné. 
OMP proto doporučuje prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ z částky 73.426,- Kč  (51.047 + 22.379 = 
73.426) tj. 36.713,- Kč.  
Prominutím poplatku z prodlení ve výši 36.713,- Kč by bylo možno uhradit téměř celou dlužnou částku vedenou 
u MSBK s.r.o. Dlužnice by začala splácet dluh u Ivana Augustina – INVESTSERVISU. 
 
Připomínka: 
Mgr.Kincl se domnívá, že znění usnesení je nesprávné, navrhuje materiál neschvalovat a projednat na příštím 
zasedání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 906/3 ul. 

Jungmannova v Kuřimi ve výši 36.713,- Kč (1/2 z celkové částky 73.426,- Kč) paní  Danuši 
Barborákové bytem Kuřim, Jungmannova 968, za předpokladu podpisu exekutorského zápisu 
do 31.7.2006. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 1083/2006 - ZM odkládá projednání žádosti o prominutí poplatku z prodlení z dlužného 

nájemného p.Danuši Baborákové k bytu č. 906/3 ul. Jungmannova v Kuřimi do následujícího 
termínu zasedání ZM. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
2.5. 
Manž. Bálkovi, Brno, Pekařská 411/22 a manž. Glocovi, Brno, Krkoškova 743/23 – 
žádost o odkoupení pozemku Na Vyhlídce. 
Příl. čís. 3, 3A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Petr a Lenka Bálková a manž. Ivo a Ivana Glocovi žádají o odkoupení části lesního pozemku parc.č. 3086 
k.ú. Kuřim o výměře cca 50 m2 a cca 45 m2. Jako důvod uvádějí, že se jedná o neudržovanou mez na okraji lesa, 
jejíž křoviny i to, že pozemek svažující se k plotu ujíždí, brání v řádné údržbě oplocení pozemku. Na 
předmětném pozemku se i několikrát objevil odpad. Za pozemky nabízejí částku 50,- Kč/m2. 
Žádost jmenovaných již byla projednávána na jednání ZM Kuřimi dne 27.9.2005 a z důvodů ochranného pásma 
lesa byla usnesením č. 1120/2005 a 1121/2005 zamítnuta. 
Manž. Bálkovi a manž. Glocovi vyvolali nové jednání. Jelikož v této lokalitě v letošním roce obec zamýšlí 
postavit  přístupovou cestu pro lesní hospodaření a vzniklo by reálné nebezpečí, že by původní ploty v důsledku 
zpřístupnění této části lesa byly pro svou nízkou výšku a chatrnost lehkou překážkou pro zloděje a vandaly. 
OŽP, komise výstavby, OIRR a OMP souhlasí s odprodejem pozemků. Odprodejem svahu až k nově 
vybudované cestě si vlastníci obou zahrad posunou oplocení na vyvýšené místo, čímž bude jejich majetek lépe 
chráněn. S budováním oplocení žadatelé počkají až do konce výstavby lesní komunikace, tak jak s nimi bylo 
projednáno za přítomnosti odborného lesního hospodáře dne 31.5.2006. 
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Protože Město Kuřim v dané lokalitě prodávalo pozemek manž. Kabátkovým za 100,- Kč/m2, doporučuje OMP 
prodat pozemky za stejnou cenu, tj. za 100,-Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení: 1084/2006 - ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 50 m2 manž. Petru a Lence Bálkovým, trvale bytem Brno, Pekařská 411/22, za 
cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením 
kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 13 
 
Přijaté usnesení: 1085/2006 - ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 45 m2 manž. Ivu a Ivaně Glocovým, trvale bytem Brno, Krkoškova 743/23, za 
cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady  veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením 
kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 13 
 
 
 
3. Poskytnutí příspěvků z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 4, 4A předkládá  Ing. Hanák Rostislav. 
 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 13.6.2006: 
      

poř. žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

č.          

1. Církev ŘK        8.000,- 8.000,- 2 koncerty, hudeb. pořady nebo divadlo  

2. Pospíšil Martin       10.000,- 5.000,- koncert 1) 

3. ČS včelařů       10.000,- 0,- léčivo pro včely 2) 

4. SDH  Kuřim        7.000,- 7.000,- soutěž mladých hasičů 3) 

5. SK Kuřim basketbal       24.000,- 24.000,- pronájmy tělocvičny, materiál  

6. ČS chovatelů       25.000,- 25.000,- soutěžní výstava  

7. CB Moravia Kuřim        3.000,- 3.000,- drakiáda  

8. Orel Kuřim        4.500,- 3.000,- výstava fotografií 4) 

9. Orel Kuřim        3.500,- 3.500,- O pohár starostky Orla  

10. TJ Sokol Kuřim        5.000,- 5.000,- Běh Terryho Foxe   

11. TJ Sokol Kuřim-st.tenis        7.000,- 7.000,- provoz oddílu  

12. TJ Sokol Kuřim-tenis        5.000,- 5.000,- provoz oddílu  

13. TJ Sokol Kuřim-všestr.        3.182,- 3.180,- úbory pro skladbu dětí s rodiči  

14. VivaCity Kuřim        2.000,- 2.000,- Balónový let  

15. Aleš Kadlec       90.000,- 0,- na vybavení studia 5) 

16. ZŠ Tyršova       50.000,- 45.000,- sochaření ve škole 6) 

         

         

celkem :    257.182,- 145.680,- zpracoval: Ing.Hanák  

 poznámka:     

1) nepředložen rozpočet akce, bez propagace, bez koordinace se SC, charakter privátní akce  

2) vůle schválit v příštím kole- po předložení žádosti blíže specifikující členskou základnu, případně detail rozsahu činnosti a čerpání   

3) doporučení - vhodné předložit i počet vlastních mládež. kolektivů s počty členů  

4) nefinancovat občerstvení  

5) komisi nepřísluší projednávat - p.Kadlec je členem výboru  

6) částka na celý projekt, který počítá s termínem ukončení 5/2007  

 
Výbor KF projednal na svém zasedání 13.6.2006 žádosti a předkládá ZM ke schválení návrhy dle tabulky.  
O žádosti č.15 pana Kadlece (člena výboru) nepřísluší výboru dle příslušného ustanovení statutu jednat. Toto je 
v kompetenci ZM. 
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Na jednání se dostavil v 18:45 hod. Dr.Marek – přítomno 14 členů ZM. 
 
Diskuze: 
1) Diskuze k žádosti p.Pospíšila: 
M.Pospíšil ( z veřejnosti): dotázal se, co bylo příčinou zamítnutí jeho žádosti o příspěvek (viz  č. 2 žádosti). 
Ing. Hanák: sdělil, že žádost p.Pospíšila  nesplňovala  požadované parametry (nebyl předložen rozpočet akce …) 

a  veřejnost nebyla ostatečně informována o konání akce. 
M.Pospíšil: veřejnost byla informována plakátky, na akci přišlo cca 50  návštěvníků. 
Dr. Holman: doporučuje p.Pospíšilovi dodatečně schválit  částku 5.000,- Kč 
Hlasováno o návrhu Dr.Holmana:  pro 12, zdrželi se 2 - schváleno 
 
2) Diskuze k žádosti p.Kadlece: 
J.Brabec: navrhuje p.Kadlecovi na vybavení studia nepřispívat, práci p.Kadlece považuje za neprofesionální a 

protiprávní (natáčel kult. akci, kde se neakreditoval), obává se právních problémů spojených s činností 
p.Kadlece ve studiu Kotva.  

A.Matějíčková: domnívá se, že práce p.Kadlece má pro město svůj význam (městu „mapuje“ akce v Kuřimi,   
které firma „DIREKT“ nezdokumentovala). Navrhuje příspěvek ve výši 50.000,-Kč. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje p.A.Kadlecovi poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti ve výši  50.000,- Kč. 
Hlasováno pro 1, proti 5, zdrželo se 8 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení: 1086/2006 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu „Výboru kulturního fondu“ ze dne 13.6.2006 – se změnou. 
Hlasováno: pro 14 
 
 
 
4. TENZA Real, s.r.o.  
4.1. 
„Dodatek č. l“ ke “Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného“. 
Příl. čís. 10 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Bc.J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Smlouvou kupní a Smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 
V 494/2005-733, právní účinky vkladu práva do KN ze dne 29.3.2005, odprodalo Město Kuřim společnosti 
TENZA Real, s.r.o. pozemek parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim o výměře 4308 m2  v lokalitě „za úřadem“ v Kuřimi. 
Jednou z podmínek smlouvy  bylo zřízení předkupního práva jako práva věcného pro Město Kuřim pro případ 
nezahájení realizace podnikatelského záměru v dohodnutém termínu do 31.12.2006.  Z důvodu čerpání úvěru na 
uvažovanou výstavbu bytových domů kupujícím požaduje banka výmaz předkupního práva z listu vlastnictví.  
Dalším požadavkem kupujícího oproti uzavřené smlouvě je změna čl. 11.1  smlouvy spočívající  v tom, že 
kupující tj. TENZA Real, s.r.o. se zavazuje nabídnout prodávajícímu tj. Městu Kuřim bezúplatný převod 
vybudované dopravní  infrastruktury charakteru veřejné komunikace včetně pozemků a technické infrastruktury 
- hlavní řady vodovodu a kanalizace, nikoliv parkoviště vybudovaná kupujícím a pozemky na kterých se 
tato parkoviště budou nacházet, jelikož tato parkoviště má v plánu rozprodat budoucím vlastníkům bytových 
jednotek.  
Tento materiál byl předložen ZM na jednání dne 24.1.2006. ZM svým usnesením 1003/06 nevyhovělo 
požadavku TENZA Real, s.r.o. ve věci výmazu předkupního práva. Dodatek č. 1 upravený dle usn. ZM nebyl 
dosud uzavřen a firma TENZA Real, s.r.o. vzhledem k rozestavěnosti byt. domů požádala znovu o výmaz 
předkupního práva k poz. parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim.  
Dodatek č. 1, který je přílohou tohoto materiálu současně obsahuje dohodu ohledně závazku TENZA Real, s.r.o. 
zřídit ve prospěch Města Kuřimi věcná břemena za účelem vstupu na pozemky ve kterých budou uloženy inž. 
sítě a dále dohodu ohledně účasti Města Kuřimi na úhradě nákladů spojených s vybudováním 7 venkovních park. 
stání na pozemku parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim.  
 
 
Připomínky, změny: 
ZM v diskuzi schválilo následující změny v Dodatku č. 1, který je přílohou: 
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Čl. II., odst. 11.1., a) Kupující se zavazuje nabídnout prodávajícímu úplatný převod za každou uzavřenou 
smlouvu ve výši 100,- Kč veškerých komunikací......atd. 

11.1., f) Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady na vybudování sedmi venkovních 
veřejně přístupných parkovacích stání pro uživatele z řad veřejnosti na pozemku 
prodávajícího, a to v částce ve výši 105.000,- Kč vč. DPH. 

 
 
Přestávka: 20:00 – 20:15 hodin.  
O přestávce odešel z jednání J.Herman, přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1087/2006 - ZM ruší usnesení č. 1003/2006 ze dne 24.1.2006. 
Hlasováno: pro 13 
 
Přijaté usnesení: 1088/2006 - ZM schvaluje „Dodatek č. l“ ke Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení 

předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 s podmínkou, že 
veškeré náklady spojené s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí a návrh 
na vklad podá TENZA Real, s.r.o., se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or.č 7 - s úpravou. 

Hlasováno: pro 13 
 
 
 
4.2. 
Tenza Real, s.r.o. – žádost o finanční příspěvek v souvislosti s výstavbou Bytových domů 
za Městským  úřadem 
Příl. čís. 5, 5A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.arch.L.Kohutová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR předkládá na základě písemné žádosti firmy Tenza Real, s.r.o. ze dne 19.5.2006, která je přílohou tohoto 
materiálu, žádost o poskytnutí finančního prostředku na vybudování: 

- stavebního objektu SO 03 venkovní kanalizace, jehož rozpočet přesahuje 2,1 mil. Kč, 
- požadovanou úpravu místní komunikace U vlečky spočívající v osazení betonových silničních  

obrubníků v délce cca 90m ve výši  nákladů cca 50 tis. Kč  
- zachování 7 ks parkovacích stání v ul. U stadionu  ve výši cca 105 tis. Kč. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury:  

- úpravu místní komunikace U vlečky ve výši 50.000,- Kč firmě Tenza Real, s.r.o.,  
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Připomínky, změny: 
J.Brabec:  nesouhlasí s příspěvkem firmě „Tenza“. 
V.Zejda: po telef. projednání se zástupcem firmy „Tenza“ navrhuje odložit projednání tohoto bodu na další 

zasedání ZM. 
Hlasováno o návrhu p.Zejdy: 
 
Přijaté usnesení: 1089/2006 - ZM odkládá projednání poskytnutí finančního příspěvku firmě TENZA Real, 

s.r.o., se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or.č 7 (dle žádosti ze dne 19.5.2006 č.j. 
12108/06/STA) na úpravu místní komunikace U vlečky, spočívající v osazení betonových 
silničních obrubníků ve výši nákladů 50.000,-Kč, do následujícího termínu zasedání ZM. 

Hlasováno pro 13 
 
 
 
 
5. Různé 
5.1. 
Informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení a Fondu na podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 7, odpověď na interpelaci zastupitele J. Hermana zpracoval Ing.A.Varmužka. 
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Důvodová zpráva: 
 Fond rozvoje bydlení 
Z Fondu rozvoje bydlení byly k datu 31.5.2006 rozpůjčovány 4.870.351,-Kč s předepsaným úrokem ve výši 
425.472,-Kč, což představuje 69 aktivních půjček. Z tohoto počtu je 1 významnější dlužník, s kterým byla 
učiněna dohoda o vyřešení problému, kterou prozatím dodržuje. Dlužná částka je ve výši cca 58.000,-Kč a dluh 
by měl být vyřešen do konce roku. 
 Fond na podporu bytové výstavby 
Z Fondu na podporu bytové výstavby je k datu 31.5.2006 rozpůjčováno 11.487.358,-Kč s předepsaným úrokem 
1.418.266,-Kč, což představuje 105 aktivních půjček. Z tohoto počtu jsou 2 významnější dlužníci. S oběma byla 
učiněna dohoda o uhrazení dluhu, která je prozatím dodržována. Celková dlužná částka činí cca 57.000,-Kč. 
 
 
5.2. 
Zadání návrhu řešení „Rekonstrukce náměstí Osvobození“  
 Příl. čís. 8, 8A,B  předkládá a zpracoval Dr.D.Holman. 
 
Rekonstrukce náměstí Osvobození  má v současné době schválenou prioritu č.2.  Do konce tohoto roku by bylo 
možné dokončit základní část soutěže a počátkem příštího roku by Město Kuřim vybralo dodavatele projektu a 
potřebné finanční prostředky by zařadilo do rozpočtu.  
  Nabízí se dva možné způsoby, jak zajistit podmínky pro výběr nejvhodnějšího architektonického řešení: 
 A) Veřejná soutěž podle Soutěžního řádu České komory architektů 
 B) Zadání 3-4 studií, mezi jejímiž autory pak hodnotící komise doporučí samosprávě dodavatele 

projektu 
 
Variantu A Město Kuřim dosud neuplatňovalo, ale přesto (či právě proto) se domnívám, že je možné ji v daném 
případě upřednostnit.  
V každém případě bylo nutné formulovat srozumitelné, ale přitom ne zcela svazující, zadání, které se opírá o 
diskusi s odbornou i laickou veřejností a má šanci získat zřetelnou podporu samosprávy. Toto nyní předkládané 
zadání vychází z diskuse s veřejností (mj.25.3.beseda v KD na téma „Úpravy náměstí Osvobození“), z jednání 
odborné skupiny i z jednání komise výstavby. Zadání bylo konzultováno s několika architekty - autory 
obdobných projektů, ale i s tajemníkem České komory architektů v Brně. Zadání respektuje platný územní plán i 
plán strategického rozvoje města.  
 
Zadání 
Předmětem zadání je zpracování architektonické studie rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi, které se 
nachází v severní části města při silnici II/386. Lokalita je ohraničena stávající urbanizovanou uliční zástavbou 
(ulicemi Zborovská, Legionářská a Bezručova čtvrť). Z jihu domy v horní části ulice Zborovská, ze severu 
objektem kulturního domu, z východu tzv.„obchoďákem“, tzn. domy ulice Bezručova č.p.839 („cukrárna-
lahůdky“) až Bezručova č.p. 847 (kadeřnictví) a ze západu místní komunikací před bytovými domy náměstí 
Osvobození č.p.820 až č.p. 825.  
Řešená lokalita je centrem „horní poloviny“ města. Náměstím prochází silnice druhé třídy - II/386. Intenzita 
dopravy na této silnici je v obou směrech cca 7-8 tis. aut denně. Tato silnice je významnou spojnicí se severní 
průmyslovou zónou města. Po vybudování severního obchvatu města v souvislosti s výstavbou rychlostní 
komunikace R-43 se předpokládá, že pozbude charakter silnice II. třídy a stane se místní komunikací. 
Na náměstí se nachází městský kulturní dům s přilehlou plochou využívanou k parkování. Náměstí lemují 
bytové domy, z východní strany s řadou obchodů v přízemí. Náměstí dominuje památník osvobození (socha 
vojáka), která spolu se svým okolím zabírá významnou část prostoru náměstí. Travnaté plochy s keři ze západní 
strany ohraničuje řada přerostlých bříz (je podán návrh na pokácení).  
Studie by měla stanovit architektonické řešení využití ploch náměstí při respektování ekonomických hledisek 
rekonstrukce a s ohledem na okolní zástavbu a její funkci. Je třeba hledat citlivé prostorové a kompoziční řešení 
zejména ve vztahu k objektu a funkci kulturního domu. 
Hlavní část studie má spočívat zejména v koncepci vzájemných komunikačních a provozních vazeb uličních 
bloků, obchodní zóny, kulturního domu, objektu Domu sociálních služeb, případně dalších komunikací 
v návaznosti na stávající zástavbu. Jedná se zejména o hlavní tah pro pěší i pro automobilovou dopravu v 
severojižním směru, dále o návaznosti na obchodní zónu (tzv.“obchoďák“ na východní straně náměstí) a 
propojení náměstí ve směru k objektu Domu sociálních služeb (tzn. severozápadním směrem do ulice 
Jungmannova – směr k městskému úřadu). Počet přechodů pro chodce v řešeném úseku silnice II/386 nemá být 
navýšen.  
Významnou součástí studie by mělo být řešení zklidnění dopravy na silnici II/386 procházející náměstím 
Osvobození, opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu (zejména bezpečnosti chodců) a zajištění nových 
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parkovacích míst zejména při silnici II/386, případně v horní části ulice Zborovská. Stávající řešení parkování 
v jednosměrné místní komunikaci na západní straně náměstí před bytovými domy nám.Osvobození č.p. 820 až 
č.p. 825 je možné zachovat.  
Podstatnou částí návrhu bude řešení multifunkční plochy před kulturním domem, která by měla sloužit jako 
využitelná parkovací plocha při větších kulturních akcích v kulturním domě a zároveň jako shromažďovací 
plocha pro příležitostné trhy a akce (Vánoční trhy, Medový den, Hasičské hody, předvolební mítinky apod.). 
Úloha veřejné zeleně by však při takovém řešení neměla být opomíjena, neboť náměstí Osvobození je největší 
„zelenou plochou“ v urbanizované severní části města.  
Významnou funkci by měla hrát veřejná zeleň a odpočinková funkce ploch na náměstí.    
V rámci architektonického řešení by měl být na náměstí zachován stávající památník osvobození, přičemž je 
možné jeho přemístění v prostoru náměstí, resp. úpravy piedestalu. 
Zadáním studie směřuje Město Kuřim k vyhledání nejvhodnějšího architektonického řešení rekonstrukce náměstí 
Osvobození.  
 
Postup zadání dle varianty A: 
Postup vychází ze soutěžního řádu, který je v příloze tohoto materiálu. Stanovení harmonogramu by provedla 
RM až po dohodě s Českou komorou architektů.  
Předpokládané zahájení soutěže: červenec 2006.  
Předpokládané náklady: cca do 150.000,- Kč. 
 
Postup zadání dle varianty B: 
ZM schválí zadání studie a složení výběrové komise: 27.06.2006 
Komise provede na základě referencí výběr 4 zpracovatelů studií (4x za cenu 24.000,- vč.DPH): 10.07.2006          
Zadání studie: 11.07.2006 
Odevzdání studie: 04.09.2006 
Zasedání výběrové komise: 04.09.2006  
RM projedná (vezme na vědomí) doporučení hodnotící komise: 13.09.2006 
S vlastním zadáním projekční přípravy je vzhledem k blížícímu se termínu voleb vhodné posečkat; nová rada 
města bude mít ale připraveno vše, co je nezbytné pro rozhodování. 
Předpokládané náklady: cca do 100.000,-Kč. 
Plus doplnění – viz diskuze níže. 
 
Kritéria pro hodnocení posuzovaných studií dle varianty B: 
1) komplexní architektonická kvalita návrhu 
2) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení  
3) vliv návrhu na kvalitu životního prostředí a zklidnění dopravy ve městě  
 
Složení hodnotící komise: 
Členové (9): Ing.arch. Aleš Burian, Prof. Ivan Ruller, Ing.arch. Ladislav Růžička, Ing.Oldřich Štarha, Ladislav 
Zejda, Ing. František Macek, Ing.Petr Jarolím, 2 zástupci České komory architektů. 
 
Náhradníci (7):, Ing. Martina Bojanovská, Ing. Bohumil Schauer, Ing.Jaroslav Hamřík, Alena Matějíčková, 
Ing.Petr Němec, Pavel Kříž, Dr.David Holman. 
 
Připomínky, změny: 
Ing.Kotek:  navrhuje soutěž veřejnou a považuje za nereálný termín 4.9.2006 k odevzdání  studie. 
 Raději by dokončil nám.1. května které je dosud nedokončeno  a  nám.Osvobození prozatím nechat na 

nové zastupitelstvo. 
V.Zejda : navrhuje rovněž ponechat zadání a  realizaci výstavby nám. Osvobození  na nové ZM. 
Dr.Holman: upozorňuje, že členové architektonické komory se nemohou účastnit soutěží, které se neřídí 

soutěžním řádem komory (tj. otevřené soutěže). 
Dr.Marek: do hodnotící komise  navrhuje Ing.Františka Macka, jako zástupce obyvatel náměstí Osvobození. 
Dr.Holman: souhlasí a upravuje složení hodnotící komise takto: p.Macek člen, D.Holman náhradník. 
Dr.Holman: upravuje postup dle varianty  „B“ takto:  
 - z okruhu architektonických kanceláří doplněného o návrhy z řad členů zastupitelstva se ve středu 

28.6.06 ve 12 hodin vylosují 4, kterým bude zadáno zpracování studie. Losování zajistí tajemník MěÚ 
Kuřim. 
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Zatím byly osloveny tyto firmy: 
 1) arch. Knesl a Kynčl 
 2) R.A.V. arch Vala a Rusín 
 3) P.A.V. arch.Grym a Škrabal 
 4) Atelier Brno arch. Hruša a Palčák 
 5) arch.Vydrová a Eva Wágnerová 
 6) Arch. Design, s.r.o. 
 
var. A)  
Návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání veřejné architektonické soutěže na téma „Rekonstrukce náměstí 

Osvobození“. Dále schvaluje postup dle varianty A (viz zápis) s celkovými náklady do 
200.000,- Kč a členy a náhradníky soutěžní poroty. 

Hlasováno: pro 2 - neschváleno 
 
var. B)  
Přijaté usnesení: 1090/2006 - ZM schvaluje zadání 4 architektonických studií „Rekonstrukce náměstí 

Osvobození“ s celkovými náklady do 100.000,- Kč. ZM dále schvaluje postup dle varianty 
B (viz zápis) a členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno pro 9, proti 2, zdrželi se 2. 
 
 
 
5.3. 
Rekonstrukce přechodu na ul.Legionářská - u Elprumu 
Příl. čís. 9, 9 předkládá a zpracoval Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě žádostí občanů, stanoviska komise dopravy i komise výstavby a jejich schválení Radou města 
Kuřimi je předkládán návrh na zařazení investiční akce „Rekonstrukce přechodu na ul.Legionářská – u Elprumu“ 
do rozpočtu města pro rok 2006. 
Akce (studie v příloze) spočívá v provedení stavebních úprav (rozšíření vozovky pro umístění ostrůvku) a 
dopravního značení za cca 260.000,-Kč bez DPH. Dále se jedná o přisvětlení přechodu (stožáry, svítidla, kabeláž 
napojení), osazení aktivního dopravního značení (IP6 se zvýrazněním žlutým světlem, řídící jednotka), 
prosvětlené pružné majáky a další úpravy vč. rezervy za celkem cca 550.000,-Kč vč. DPH. 
 
Diskuze: 
Na dotaz Mgr.Kincla Dr.Holman sdělil, že „ostrůvek“ je rozpočtovaný jako betonový (kostky) 
Ing.Sukalovský: domnívá se, že v návaznosti na výstavbu přechodu u Elprum by bylo vhodné podobné 

vyznačení přechodu i na ul. Školní – u školy. 
K.Múčková: žádá úpravu přechodu na Legionářské světelnou signalizaci - jen osvětlený ostrůvek považuje za 

nedostatečný. 
Ing.Kotek:  ostrůvek považuje za dobrý krok, ovšem  500 tis. za částku nepřiměřeně vysokou. 
 
Přijaté usnesení: 1091/2006  ZM schvaluje investiční akci č. 63 „Rekonstrukce přechodu na ul.Legionářská - 

u Elprumu“ s celkovými náklady do 600.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 13 
 
 
 
5.4. 
Půjčka SOKOLU Kuřim 
Příl. čís. 11, 11A předkládá a zpracoval  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
TJ Sokol Kuřim se obrátil na Město Kuřim s žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 400 tis.Kč se 
splatností do konce roku 2006. TJ Sokol s využitím těchto prostředků zrealizuje některé naléhavé opravy 
v objektu sokolovny a jakmile získá prostředky zejména z nájemného, půjčku městu vrátí (do 31.12.2006). Více 
viz žádost s přílohou.  
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Přijaté usnesení: 1092/2006 - ZM schvaluje poskytnutí bezúročné překlenovací půjčky TJ Sokol Kuřim ( dle 
žádosti ze dne 27.6.2006, č.j. 15483/2006/MST ) ve výši 400.000,-Kč se splatností do 
31.12.2006. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 6 
Příl. čís. 6, 6A-C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval  Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána tato rozpočtová opatření:  
Rozpočtové opatření č.6 - opravená verze,nahrazuje původně rozeslanou  
 typ oddíl pol. úz.  částka
1)       
 příjmy  4116 22460  80.000 Kč
 výdaje 61  22460  80.000 Kč
Přijatá dotace na zabezpečení agendy evidence podnikatelů na živnostenském úřadu. 
       
2)       
 příjmy  4111 98116  240.800 Kč
 výdaje 61  98116  240.800 Kč
Přijatá dotace na zabezpečení dopravně – správní agendy v souvislosti s přijetím zákona  
č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
       
3)       
 výdaje 37    30.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  -30.000 Kč
Žádost OŽP o navýšení prostředků do ORGu 516000000 - ovzduší a odpad.  
Z původně žádaných 70 tis do rozpočtu na tuto položku bylo schváleno jen 10 tis. Letos bylo třeba  
provést rozbor slévárenských písků přivážených na Golfové hřiště, protože bylo podezření na nesprávné 
 užívání odpadu. Žádáme proto o navýšení rozpočtu alespoň o 30 tis.  
       
4)       
 výdaje 34    500.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  -500.000 Kč
Viz. důvodová zpráva OIRR - akce rekonstrukce objektu krytého koupaliště 
 
Připomínka: 
V.Zejda : vyjadřovali se k zadání studie odborníci a lidé, kteří  se podíleli na výstavbě 

bazénu ? 
Dr.Holman : tyto věci byly několikrát v komisi výstavby a následně byla koncepce 
schválena v RM.  
Členové komise výstavby V.Zejda  a arch.Růžička se shodli, že zřejmě  při projednání  
studie nebyli v komisi přítomni – koncepce jim není známá. 
  
5)       
 výdaje 23    100.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  -100.000 Kč
viz. důvodová zpráva OIRR - ORG Kanalizace   
       
6)       
 příjmy 36    1.700.000 Kč
 výdaje 36  inv. akce č.8  200.000 Kč
 výdaje 36    130.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  1.370.000 Kč
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viz. žádost OMP - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů z prodeje bytů a v oblasti výdajů na posílení 
akce č.8 - opravy v městských bytech a za daň z převodu nemovitostí  
       
7)       
 výdaje 33    30.000 Kč
 výdaje 61    30.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  -60.000 Kč
starosta města žádá o provedení rozpočtového opatření na osvětovou činnost města a telefonní 
poplatky místostarosty, z důvodu přečerpání příslušných ORGů   
       
8)       
 výdaje 36    -300.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  300.000 Kč
V rozpočtu na rok 2006 byla schválena investiční akce č.11 /ORG 0905 0000 11/- Topné systémy  
v objektech města,celková částka 950 000,- Kč.V současné době je již zrealizována rekonstrukce 
topného systému na Domě dětí a mládeže Legionářská a Kulturního domu na nám. Osvobození.  
Dále je vybrána firma na doplnění topné soustavy tribuny stadionu Dle smluv bude hrazeno 630.000,- Kč. 
Rekonstrukce topného systému  v objektu krytého bazénu bude zařazena  do akce rekonstrukce 
krytého bazénu , pro kterou se připravuje projekt.K dispozici jsou  tedy finanční prostředky ve výši   
cca 300.000,- Kč.      
       
9)       
 výdaje 23    370.000 Kč
 výdaje 64  rezerva  -370.000 Kč
viz. důvodová zpráva OIRR - Akce Fučíkova    
       
administrativní přesuny     
10)       
 výdaje 22    6.700 Kč
 výdaje 61    -6.700 Kč
přesun v rámci ORG vnitřní správa - zabezpečení soutěže cyklistů BESIP  
  

11) 
 výdaje 22 600.000,- Kč 
 výdaje 64 rezerva - 600.000,- Kč 
viz materiál nová investiční akce rekonstrukce přechodu na ul. Legionářská 
 
12) 
 příjmy 1211     500.000,- Kč 
 výdaje  64 rezerva    500.000,- Kč 
na základě vývoje daňových příjmů je navrhováno rozpočtové opatření, kterým se povyšují příjmy za vybrané 
DPH 
 
13) 
 výdaje 61        23.000,- Kč 
 výdaje  64 rezerva     - 23.000,- Kč 
na základě usnesení Svazu měst a obcí je pro letošní rok povinnost Města Kuřim uhradit členský poplatek ve výši 
23.000,-, s touto částkou nebylo v rozpočtu počítáno.   
 
 
Připomínka: 
V Zejda : žádá, aby mu byla zaslána a byla projednána v komisi výstavby  pracovní verze celkové rekonstrukce 

bazénu. 
Ing.Růžička žádá zaslat všechny dostupné materiály  související s rekonstrukcí bazénu 
V.Zejda:  na základě čeho byl vybrán projektant Ing. Titl ? 
Dr.Holman :  byl vybrán dle Směrnice o zadávání zakázek, je to firma která vyhrála výběr. řízení. 
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Přijaté usnesení: 1093/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2006 – 
se změnou. 

Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrželi se  3. 
 
 
Poznámky: 
J.Brabec: sdělil, že porucha na  infokanálu o víkendu nebyla způsobena  kuřimskou stanicí. 
 
Dr.Holman: sdělil, že uvažuje o zastavení dalších investic do rozšiřování kabelového rozvodu (investice nejsou a 

nebudou finančně návratné, toto technické  řešení je zastaralé a velmi neekonomické). 
 
 
 
Ing.arch.Růžička za návrhovou komisi zrekapituloval přijatá usnesení. 
Následně hlasováno o úplnosti a správnosti  přijatých usnesení – schváleno všemi přítomnými. 
 
 
Místostarostka  ukončila jednání ZM ve 22:00  hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

              Alena Matějíčková  
          místostarostka 
V Kuřimi dne 27.6.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Ing.Rostislav Hanák          Mgr.Lubomír Kincl 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1, 1a Plnění usnesení ZM k 20.6.06 
2,2A,B Majetkoprávní úkony – úplatné nabytí pozemků pod komunikacemi, Vypořádání pozemků v lok. Díly 

za sv. Janem. SONJA – převod pozemků pod komunikacemi. 
3 D.Barboráková- žádost o prominutí  poplatku z prodlení, Bálkovi a Glocovi – žádost o odkoupení 

pozemku 
4, 4A Žádosti o příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti, A.Kadlec – žádost o příspěvek 
5,5A Tenza Real – žádost o fin. příspěvek 
6, 6A-E Rozpočtové opatření č. 6, žádosti o RO 
7 Informace o půjčkách z FRB a FPBV 
8, 8A,B Zadání návrhu řešení „Rekonstrukce náměstí Osvobození“, zápis z losování firem které budou osloveny  

pro zprac. studie. 
9 Rekonstrukce přechodu na ul.Legionářské u Elprum, grafic. příloha 
10, 10A Tenza Real – Dodatek č. 1 
11 TJ Sokol – poskytnutí bezúročné půjčky 
- Usnesení návrhové komise  - 2x 
- Výsledky veřejného hlasování 
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